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Introdução: A educação, sem dúvida, é um importante meio de desenvolvimento
humano que irradia a sua função para a formação e manutenção da sociedade e do
Estado. Sem educação, o Estado “povo” fica à mercê de ideologias que podem afetar o
seu crescimento e os seus direitos. Nesse sentido, a dignidade da pessoa humana só
pode ser efetivada com o conhecimento para o exercício dos direitos que são
fundamentais para a vida em sociedade. Objetivo: Este trabalho tem o objetivo de
apresentar as políticas públicas brasileiras voltadas para a efetivação do ensino de
qualidade. Em seguimento, analisa-se o sistema educacional no âmbito dos ensinos
fundamental e médio. Também trata dos investimentos feitos pela União, Estados e
Municípios na educação.   Metodologia: A pesquisa vem buscar bases teóricas e legais
da educação no Brasil. Para tratar deste tema estuda-se a Constituição Federal, Leis
pertinentes ao ensino, livros de doutrinadores e sites. Resultados: Os estudos buscaram
verificar a competência de cada ente federado na efetivação da educação, os
investimentos feitos nesse seguimento e o sistema de ensino no Brasil. Os conceitos
gerais e abstratos dos direitos fundamentais, no que se refere a dignidade da pessoa
humana na educação, pode se efetivar com políticas públicas. Ocorre que as diferenças
culturais e sociais do nosso pais, prejudicam a efetivação desse direito. Como cediço, o
Estado brasileiro tem políticas públicas destinadas à educação e traça diretrizes para
melhorar o ensino, no entanto, os níveis de aprendizado ainda são considerados baixos.
Em busca de melhorar o ensino, houveram mudanças significativas na carga horária e
nos currículos escolares, promovida pela LEI nº 13.415, DE 16 DE FEVEREIRO DE
2017. Garantir educação de qualidade ainda é um desafio para o Estado. Conclusão:
Quanto ao sistema educacional, pode-se dizer que é necessário melhorar os
investimentos, cuidar das instituições, oferecer cursos para melhorar o magistério,
apresentar conteúdos didáticos que auxilie o educando na escolha de sua profissão, e
tomar medidas para evitar a evasão escolar.  
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